
EVALUARE  ADAPTATĂ SUBSTANTIVUL 

CLASA   a –VII-a 

 

 

    Se dă textul : 

      " Când primăvara se hotărăşte să-şi facă popasul în Bucureşti se opreşte în prima zi în grădina 

Cişmigiu. 

       Pajiştile înverzite sunt smălţate cu violete şi ghiocei, ce zâmbesc şăgalnic şi parcă fac cu ochiul 

trecătorilor maturi sau copiilor, care de abia se abţin să nu-i culeagă. Primăvara înfăptuieşte minunea: în 

zori, la fiecare pas, te întimpină miresme de basm, încremenite de un vrăjitor poznaş – buchete uriaşe de 

zăpadă proaspătă îţi dăruiesc miresme suave şi de un farmec înfiorător de dulce. 

       Îţi atrag atenţia bobocii mândri sau florile învolate ale trandafirilor de toate soiurile şi culorile, sau te 

opresc din cale bucheţele măreţe de liliac alb sau mov simple sau bogat bătute. 

       Lacul albastru-verzui oglindeşte siluetele plopilor înalţi, ale stejarilor, arţarilor, brazilor şi molizilor, 

ulmilor şi platanilor uriaşi ce-l străjuiesc de pe maluri, întocmai unor santinele înfipte în pamânt pentru 

veşnicie." 

                                                                           ( Grigore Băjenaru – "Cişmigiu & Comp.") 

 

  1.     Precizeaza cazul si functia sintactica a substantivelor subliniate din text.    2p 

 

Model: funcţia sintatică : subiect răspunde la întrebarile: cine?ce? 

                            Exemplu: Elevul citeşte. ( cine citeşte? elevul - funcţie sintatică de subiect,   

cazul nominativ  

 

 

  2.    Indica substantivele din stuctura: "ce-l străjuiesc de pe maluri, întocmai unor santinele înfipte în 

pamânt pentru veşnicie."                                                                                                          1p 

 

  3.    a)  Alcatuieste un enunt cu forma de GD a substantivului "primavara". 

          

 Model:   Exemple de caracteristicile substantivului în cazul Dativ este însoţit de prepoziţii specifice: 

asemenea, conform, potrivit, din cauza, ulterior,  

                                        Ea este asemenea unei flori.(substantivul flori este însoţit de prepoziţia 

asemenea) 

                   Exemple de caracteristicile ale substantivului în cazul genitiv este însoţit de prepoziţii şi 

locuţiuni prepoziţionale: înaintea, în cursul, la mijlocul, pe timpul, în toiul 

                                         În cursul toamnei va avea loc schimbarea de domiciliu.(substantivul toamnei 

este însoţit de preopziţia în cursul) 

 

         b) Alege un substantiv din text si scrie-i forma de vocativ. Alcatuieste apoi un enunt cu aceasta 

forma.                                                                                                                                             1p 

Model: cazul vocativ nu are întrebări, aduce o explicaţie , face o precizare, exprimă o chemare, o 

strigare: 

                       Maria, mergi la şcoală? 

                            

    4.  a)  Scrie sinonimul contextual al substantivului " minune" .           2p 

   b)  Trece substantivele:  popas, santinelă,minune, zapada,    la plural. 

   c)   Explica mijlocul de formare al substantivului  "vrăjitor" . 

         d)  Precizeaza genul substantivelor:  "pajistile, buchete, platanilor". 

 

   5.    Explică scrierea cu doi « i » a substantivului  "bobocii".                                      1p 

   6.    Identifica in text un substantiv care are forma doar la numarul plural si unul cu aceeasi forma atat la 

plural cat si la singular.                                                                                                                     1p 

 



    

Exemple de substantive care au forme numai de plural:câlţi, tăiţei, icre, şale 

Exemple de substantive care au  aceiaşi formă atât la singular cât şi la plural: fasole, zahăr, nea curaj, 

înţelepciune 

 

7.  Construieşte o propoziţie cu  substantivul  basm , :                                                                              1p 

 

                               

 

 

 

   Se acorda un punct din oficiu. 


